
فعالیت استارتاپ های بیمه ای 
ساماندهی می شود

با هدف تامین نیازهای بیمه ای مردم و ضرورت 
حمایت از فناوری های نوی���ن در صنعت بیمه در 
قالب تفاه���م نامه میان بیم���ه مرکزی جمهوری 
اس���امی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بیمه مرکزی ساماندهی و تسهیل فعالیت 
استارتاپ های بیمه ای را به عنوان راهکاری مناسب 

در دستور کار خود قرار داد.
بیمه مرکزی - غام رضا س���لیمانی رییس کل 
بیمه مرکزی گفت: عرضه خدمات بیمه ای مبتنی بر 
فناوری اطاعات به عنوان مکمل شیوه های فروش 
س���نتی بیمه، عاوه بر ایجاد رونق در بازار بیمه، 
پایه گذار تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد بود 
که با س���رعت و کیفیت قابل قبول، ضمن افزایش 
رضایتمندی متقاضیان بیمه، موجبات توسعه بازار 

و افزایش ضریب نفوذ بیمه را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: در مقطع فعلی، صنعت بیمه آماده ی 
پذیرش ن���وآوری و جذب تکنولوژی اس���ت تا با 
بهره مندی از ابزارهای نوین ضمن اعمال مناس���ب 
مدیریت ریسک، به افزایش رقابت در این صنعت 

کمک کند.
رییس کل بیمه مرکزی از اع���ام آمادگی این 
سازمان برای س���اماندهی فعاالن مذکور در قالب 
کارگزاری های الکترونیک���ی بیمه خبر داد و گفت: 
در صورت نیاز با بازنگری در مق���ررات و ضوابط 
مربوطه، ب���ه آنان پروانه فعالیت اعطا می ش���ود. 
همچنین متقاضیان می توانند درخواست کارگزاری 
الکترونیکی خ���ود را در این زمین���ه به اداره کل 
پذیرش موسس���ات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی 

ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

دعوت از فعاالن ICT برای حضور 
در جشنواره کارآفرینان برتر

وزارت ارتباطات- وزارت تع���اون، کار و امور 
اجتماعی با هدف معرفی و حمایت از کارآفرینان 
برتر، سیزدهمین جشنواره ملی انتخاب کارآفرینان 
برتر س���ال 97 و 98 را برگزار می کند. بر همین 
اس���اس، فعاالن و کارآفرینان بخ���ش ارتباطات و 
فناوری اطاعات برای ش���رکت در این جشنواره 
می توانند تا 31 تیرماه س���ال جاری با مراجعه به 
وبگاه karafarinanebartar.ir  فرایند ثبت نام 

در این جشنواره را تکمیل کنند.

خدمات غیرحضوری تامین 
اجتماعی به 60 مورد می رسد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: خدمات 
غیرحضوری رضایت خاطر جامعه تحت پوشش را به 
همراه خواهد داشت و توسعه این بخش از خدمات 

سازمان با جدیت بیشتری پیگیری می شود.
فارس- مصطفی س���االری در جلسه ای که به 
منظور ارزیابی روند توس���عه خدمات غیرحضوری 
س���ازمان تامین اجتماعی با حضور مدیران ارشد 
این س���ازمان و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران 
کل تامین اجتماعی سراسر کشور برگزار شد گفت: 
برای تحقق اهداف سازمان در زمینه توسعه خدمات 
غیرحضوری بایستی مشوق هایی برای استفاده از این 
خدمات ایجاد و مراحل توسعه این بخش از خدمات 
به گونه ای طراحی شود تا در دوره زمانی مشخصی 
خدمات صرفا به صورت غیرحضوری ارایه و خدمات 

حضوری حذف شود.
س���االری بر لزوم برنامه ریزی مناس���ب برای 
پایان دادن به ارایه همزم���ان خدمات حضوری و 
غیرحضوری تأکید کرد و افزود: بایس���تی خدمات 
غیرحضوری با مزایای قابل توجهی همراه باشد تا 
مخاطبان سازمان بهره برداری از خدمات غیرحضوری 
را به مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی ترجیح 

دهند.
وی با بیان این که در مراحل اولیه توسعه خدمات 
غیرحضوری برای اس���تفاده از تعداد محدودی از 
خدمات مراجعه حضوری نیز مورد نیاز است، گفت: 
برای حذف مراجعه حضوری درباره این خدمات باید 
برنامه ریزی الزم صورت گیرد و خدمات به صورت 

کاما غیرحضوری ارایه شود.
س���االری تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف 
توس���عه خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیکی 
ارتقای شفافیت و سامت اداری است که این امر 
با حذف خدمات حضوری محقق می ش���ود و ارایه 
خدمات حضوری و غیرحضوری به صورت همزمان 

کمکی به تحقق این هدف نمی کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: درحال 
حاضر بیش از 40 خدمت سازمان تامین اجتماعی 
به صورت غیرحضوری قابل ارایه است و در آینده 
بسیار نزدیک تعداد خدمات غیرحضوری قابل ارایه 

به بیش از 60 خدمت می رسد.
قائم موهبتی، معاون امور اس���تان های سازمان 
تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: با برگزاری 
منظم جلسات ارزیابی توسعه خدمات غیرحضوری 
مش���کات و نقاط ضعف س���امانه های خدمات 
غیرحضوری برطرف شده و روند ارتقاء این خدمات 

به خوبی درحال انجام است.
وی افزود: توسعه خدمات غیرحضوری از مهمترین 
اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در سال های اخیر 
اس���ت و مرحوم نوربخش برای تحقق این برنامه 
اقدامات اساس���ی انجام دادند. مدیران و کارکنان 
س���ازمان تأمین اجتماعی نیز برای تحقق اهداف 
س���ازمان در این زمینه تاش مضاعفی داشته و از 

تمامی ظرفیت ها استفاده می شود.
در این جلسه مدیران کل اس���تان ها و مدیران 
و کارشناس���ان واحدهای تخصصی سازمان تأمین 
اجتماعی نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 

درباره توسعه خدمات غیرحضوری پرداختند.

هشدار بانک مرکزی درباره 
کاله برداری جدید اینترنتی

بانک مرکزی اعام کرد: برخی کاهبرداران با 
ترفند پیامک جعلی قصد دارند اطاعات حساب 
بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ به 

دست آورند که مردم باید مراقب باشند.
بانک مرکزی - برخ���ی از هم وطنان اخیرا 
پیامکی دریافت کرده اند با ای���ن مضمون که » 
مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام 
رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، 
سرویس اطاع رسانی پیامکی حساب خود را با 
مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت 
۵ هزار تومان به مدت دوسال تمدید کنید«، که 
کاهبرداران با این ترفند قص���د دارند اطاعات 
حس���اب بانکی افراد را به منظور س���ودجویی و 

فیشینگ )phishing( به دست آورند.
ضمن هشدار به هموطنان به آگاهی می رساند 
بانک مرکزی هیچ گون���ه درگاه پرداخت بانکی 
ندارد و این اقدام، کاهبرداری محسوب می شود؛ 
بنابراین از ارائه اطاعات حس���اب خود به افراد 
ناش���ناس و از طریق هر کان���ال ارتباطی، اکیدا 

اجتناب کنید.
در همین زمینه به اطاع می رس���اند اخبار و 
اطاعیه های بانک مرکزی تنها از طریق سایت این 

بانک به نشانی cbi.ir قابل دریافت است.

اشکاالت خدمات الکترونیکی 
مالیاتی تایید شد

دبیر ش���ورای اجرایی فناوری اطاعات گفت: 
برای ارزیابی مالیات الکترونیکی میهمان سازمان  
امور  مالیاتی بودی���م که در ای���ن بازدید، عدم 
یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی 

تصدیق شد.
فارس - رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی 
فناوری اطاعات در توییتی درباره بررسی وضعیت 
طرح دولت الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی 
گفت: برای ارزیابی مالی���ات  الکترونیکی میهمان 

سازمان امور   مالیاتی بودیم.
وی ادام���ه داد: همه چیز ی���ک حالت دوگانه 
داشت، از منظر IT همه چیز خوب بود، اما ضمن 
تقدیر از زحمات بخ���ش IT، ارزیابی ما از منظر 

کاربر بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطاعات تاکید کرد: 
در نهایت عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن 

خدمات مالیاتی تصدیق شد.
پی���ش از این امی���ر ناظمی، مع���اون وزیر و 
رییس س���ازمان فناوری اطاع���ات تاکید کرد 
که نظارت بر س���امانه مالیاتی طب���ق قانون بر 
 عه���ده ش���ورای اجرای���ی فن���اوری اطاعات

 است.

سمینار مشترک اتحادیه مخابرات و 
دانشکده پست و مخابرات ایران

رییس دانش���کده پس���ت و مخابرات با بیان 
برگزاری سمینار مش���ترک آموزشی مشترک با 
اتحادیه جهانی مخاب���رات در هفته آینده گفت: 
در این سمینار 60 نماینده از شرکت های داخلی 
و نمایندگان 16 کش���ور آسیایی شرکت خواهند 
داشت تا ش���اهد انتقال تجربیات بین المللی در 

حوزه اقتصاد دیجیتال باشیم.
وزارت ارتباطات - صادق عباس���ی شاهکوه 
رییس دانشکده پس���ت و مخابرات از برگزاری 
س���مینار آموزشی مش���ترکی با اتحادیه جهانی 
مخابرات )ITU( در هفته آینده خبر داد و گفت: 
سمینار آموزش���ی اقتصاد دیجیتال و مهارت  های 
مورد نیاز در اقتصاد دیجیتال از 1۵ تیرماه به مدت 
پنج روز با حضور نمایندگانی از کشورهای آسیایی 

در تهران برگزار می شود.
وی از حضور نمایندگان 16 کشور آسیایی در 
این کارگاه خبر داد و افزود: سه نفر از آنها مشاوران 
برجسته اتحادیه جهانی مخابرات هستند و بقیه 
نماینده کشورهای دیگری هستند که آماده انتقال 
تجربه خودشان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

عباس���ی با بیان حضور 60 نفر از نمایندگان 
ش���رکت های داخلی در ای���ن کارگاه گفت: این 
سمینار در 24 نشست تخصصی برنامه ریزی شده 
که بیشتر موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و 

مهارت های آن را پوشش می دهد.
رییس دانش���کده پس���ت و مخابرات انتقال 
مهارت های بین المللی در حوزه اقتصاد دیجیتال 
را یکی از کارکردهای این س���مینار عنوان کرد و 
ادامه داد: برگزاری چنین سمیناری نخستین تجربه 
آموزش���ی بین المللی در حوزه دیجیتال محسوب 
می شود هرچند که در گذشته دانشکده پست و 
مخابرات در سال های قبل کارگاه های بین المللی 

موفقی در حوزه های مختلف برگزار کرده است.
وی برگزاری س���مینار مهارت آموزی در حوزه 
اقتصاد دیجیتال را یکی از برنامه ها در راس���تای 
درخواس���ت وزیر ارتباطات از دانشکده پست و 
مخابرات دانس���ت و افزود: بنابراین برگزاری این 
سمینار نقطه شروع خوبی برای این دانشکده برای 

ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال است.
عباسی با بیان بررسی کش���ورهای مختلف در 
حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: همه کش���ورها یک 
مجموعه مش���خصی را در حوزه اقتصاد دیجیتال 
در نظر نمی گیرند اما در همه دنیا از جمله ایران، 
یکی از منابع اشتغال در دو سه سال اخیر حوزه 
مربوط به اقتصاد دیجیتال اس���ت که بطور مثال 
اپلیکیشن نویسی موبایل از آن جمله است که اگر 
آموزش خوبی در این حوزه صورت گیرد، می تواند 
کمکی باشد برای شکل گرفتن کسب و کارهایی 

که گاهی هزاران نفر را مشغول به کار می کند.
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پنجره دریچه

رییس مرکز ملی فضای مجازی:

تا وقتی قانون نداریم، استخراج ارز مجازی خالف نیست

خبرآنالین - سازنده بازی محبوب League of Legends به طور رسمی اعام کرد که سرورهای بازی برای دو کشور ایران و سوریه، به دلیل پیروی از قانون ایاالت متحده آمریکا بسته شد.
تحریم شدن بازی LOL اتفاق تازه ای نیست و شرکت های دیگری نیز پیش تر دسترسی به سرورها را برای کاربران ایرانی بسته بودند. برای نمونه سرورهای بازیThe Division 2  و یا 

Battlefield V برای کاربران ایرانی محدود شده بود.

 League Of Legends بازی
به روی ایران بسته شد

رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این که هنوز ماینینگ رمزارزها 
در دولت  تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

فناوران - در حالی که رییس مجلس شورای اسامی استخراج رمزارزها 
را سه روز پیش غیرقانونی خوانده بود، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی 
فضای مجازی اعام کرد با توجه به این که قانونی در این باره تصویب نشده، 

نمی توان این فعالیت را در کشور غیرقانونی دانست.
علی الریجانی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شمس آباد در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به س����والی خصوص کمبود برق شهرک ها صنعتی و 
استخراج بیت کوین با استفاده از برق صنعتی بیان کرد: این اقدام خاف 
قانون است چراکه استخراج بیت کوین برق زیادی مصرف می کند و همین 

نوع استفاده ها است که مجال تولید را کاهش می دهد.
ابوالحس����ن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی روز گذشته در 
گفت وگو با تسنیم، درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی )بیت کوین( در 
کشور گفت: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات 
دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... 
آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت 

مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل 
نمی توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده ای از مردم انجام می شود، 
خاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد. 

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه ها به روش غیرقانونی 
و قاچاق وارد کشور شده اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این 
است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می گیرد. براساس این 
گزارش   تولید ارزهای مجازی در کشور، کسب و کاری است که از یکی دو 
سال قبل در شهرهای مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از 

افراد و شرکت ها با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند.
سودآوری تولید ارز مجازی در کنار رکود بخش صنعت کشور سبب شده 
تا برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل، با برق ارزان قیمت 

به سراغ استخراج رمزارز بروند.
اما در کنار سودآوری این طرح نباید از هزینه های بسیار زیادی که تولید 
هر واحد بیت کوین در کشور دارد، غافل شد چراکه برای ایجاد واحدهای ارز 
مجازی بیت کوین، برق زیادی مصرف می شود که موجب افزایش بی سابقه 
مصرف برق کشور و فشارهای سنگین بر شبکه های برق شده است. طبق 
اعام سخنگوی ش����رکت برق »مصرف برق کشور در همین ماه 7 درصد 

افزایش یافته است« .
مهم تر اینکه برق مصرفی برای تولید ارزهای مجازی، در برخی از مناطق 

رایگان تامین می شود. 
چندی پیش همایون حائری، معاون وزیر ب����رق و انرژی وزارت نیرو در 
همین ارتباط گفت: معدنکاران بیت کوین در ایران از نرخ برق یارانه  ای بهره 
می برند و حتی از مراکزی هم که برق را رایگان می گیرند س����وء استفاده 

می کنند.
وزارت نیرو قصد دارد تعرفه ای خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین 
وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه های برق کم شود.

بیت کوین 11770 دالر در ایران در روز جمعه معامله شد که 38 درصد 
در همین ماه و بیش از 200 درصد به صورت ساالنه افزایش داشت. بر این 
اساس استخراج هر واحد بیت کوین 8300 دالر یا به عبارتی 108 میلیون 

تومان در ایران درآمد دارد.
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تغییر معاون رگوالتوری 
مرکز ملی فضای مجازی

دبیر ش����ورای عالی فضای مجازی در حکمی معاون 
اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را 

منصوب کرد.
مهر - ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رییس 
مرکز ملی فضای مجازی در حکمی هادی سجادی را به 
عنوان »معاون اقتصادی و تنظیم مقررات« مرکز ملی 

فضای مجازی منصوب کرد.
س����جادی پیش از این معاون امنیت سازمان فناوری 
اطاعات ایران ب����ود. وی عضوی����ت در هیات علمی 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات، عضویت در شورای 
راهبری فناوری اطاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
عضویت حقیقی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی 
و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

را در کارنامه دارد.
پیش از این سعید مهدیون در سمت معاون اقتصادی 
و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مش����غول به 
فعالیت بود که وی نیز با حکم دبیر شورای عالی فضای 
مجازی به عنوان مشاور مرکز ملی فضای مجازی در امور 

بین الملل منصوب شد.

فیروزآبادی: اکثر دستگاه های ماینینگ به کشور قاچاق شده اند

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
می گوید با وجود آنکه مجلس هر سال 140 میلیارد تومان 
برای هوشمندسازی مدارس اختصاص داده ولی در میدان عمل 

پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.
خانه ملت - علیرضا س���لیمی  درباره هوشمندسازی 
مدارس کشور گفت: بر اساس ماده 69 قانون برنامه توسعه 
شش���م وزارت خانه های ارتباطات و فن���اوری اطاعات و 
آموزش وپرورش باید تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، 
هوشمند سازی مدارس را عملیاتی می کردند ولی علیرغم 
آنکه مجلس هر سال 140 میلیارد تومان برای این موضوع 
اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت 
نگرفته است. نماینده مردم محات در مجلس شورای اسامی 
افزود: متاسفانه به این نقطه رسیده ایم که به راحتی قوانین 
بودجه سنواتی یا قانون برنامه توسعه دور می خورد و این امر 
نگران کننده و آسیب زا است؛ لذا دولت باید یک تیم مجهز و 

منسجم برای اجرای مصوبات قانونی منصوب کند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه 
دولت در اجرای قوانین کاهل است، ادامه داد: نتیجه بسیاری 
از مصوبات قانونی مشخص نیست که چه شد و کجا رفت 
و این امر به کشور و به اعتماد مردم آسیب می زند و امید 
سوز است. وی همچنین گفت: سال گذشته، گزارش دیوان 
محاسبات در مورد بودجه 96 نشان داد که حدود 70 درصد 
انحراف از بودجه از سوی دولت وجود داشت و این به معنای 
آن اس���ت که دولت راه خود را می رود مجلس راه خود را و 

قانون در این میان برای دولت بی اهمیت است.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی درباره نشست مشترک کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس با سرپرست وزارت آموزش وپرورش 
و وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با موضوع بررسی اجرای 
ماده 69 قانون برنامه شش���م توس���عه گفت: این گزارش 
کمیسیون را قانع نکرد و نشان داد که این بخش بر زمین 

مانده است.

روز گذشته تعدادی از نشریات سراسری که در چاپخانه 
ریحان واقع در باغستان شهریار–مجتمع الیاف، چاپ می 
شدند، موفق به دریافت نسخه های چاپ شده شب گذشته 

خود نشدند و یا از چرخه چاپ بازماندند .
فناوران- به گفته مدیر چاپخان���ه مذکور، در اقدامی 
ناگهانی، عجیب و بدون اطاع قبلی، مدیر عامل ش���رکت 
الیاف )وابسته به بنیاد مس���تضعفان( از خروج بخشی از 
روزنامه های چاپ شده ممانعت به عمل آورد و ضمن قطع 
برق چاپخانه از ورود پرسنل و مراجعان هم جلوگیری کرد 
که در همین ارتباط چاپ و توزی���ع تعدادی از روزنامه ها 

دچار اختال شد .
مدیر چاپ ریحان گفت: به دلیل واقع ش���دن چاپخانه 
در یکی از س���الن های مجتمع الیاف، شرکت مذکور از ما 
خواسته بود که تا 1۵ تیر سالن چاپ را تخلیه و تحویل 
دهیم وعلی رغم اینک ریاس���ت بنیاد مستضعفان بصورت 
کتبی دستور داده بود که مهلت کافی برای تخلیه سالن 

داده شود، متاسفانه مدیرعامل شرکت الیاف عاوه برنادیده 
گرفتن دستور ریاست بنیاد مس���تضعفان، با قطع برق و 
جلوگیری از ورود پرس���نل عما در چاپ و توزیع تعداد 

کثیری از روزنامه ها اختال ایجاد کرد.
وی افزود: ما با اقدامات الزم از مجاری قانونی و مدیریتی 
برای رفع این مشکل در تاش هستیم و امید داریم مدیران 
نش���ریات این رفتار غیرمِس���ووالنه را به حساب مدیریت 
چاپخانه نگذارند و برای حداقل 2 روز این نابس���امانی را 

تحمل کنند.
اسامی تعدادی از نشریات که به دلیل این اختال دچار 
مشکل ش���ده اند، عبارت اس���ت از اقتصاد کیش، اقتصاد 
ملی، عصر اصفهان، س���ایه، 19دی، عصر رسانه، کاینات، 
اخبارصنعت، بش���ارت نو، امتی���از، روزگارما، مهد تمدن، 
آرمان میهن، مردم س���االری، امروز، تماشاگران، فناوران 
 اطاعات، یاق���وت وطن، صبح یزد، س���رافرازان، مناطق

 آزاد و بارز.

اعتبار ۱۴0 میلیارد تومانی هم
 مدارس را هوشمند نکرد

اختاللی که شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان 
درچاپ تعدادی از روزنامه ها ایجاد کرد

سامانه»شفاف سازی حقوق « زمین ماند
طرح

س����ه ماه از حکم قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و مزایای 
مدیران به وزارت اقتصاد گذشته است، اما ظاهرا این حکم چندان در 
اولویت های این وزارتخانه قرار ندارد و اقدامی برای بردن آن انجام نشده 
است، تاجایی که معاون این وزارتخانه نیز از آن ابراز بی اطاعی کرده و 
می گوید خودشان هم اطاعات حقوقی را به سازمان اداری و استخدامی 

می دهند!
ایسنا - سامانه حقوق و مزایای مدیران از سال گذشته و به طور 
رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد تا طبق قانون برنامه 
ششم توسعه دستگاه ها موظف باشند اطاعات حقوق و مزایای خود 
را در آن ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از 
افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی 

مردم فراهم باشد.
اما روال به گونه ای دیگر پیش رفت و در قانون بودجه امسال در تبصره 
)21( مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و 
استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود و در این تبصره 
آمده بود که "به منظور ایج����اد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به 
موقع کارکنان کلیه دس����تگاه های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه 
ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطاعات مربوط به هرگونه 
پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل 

کشور قرار دهند. »
گرچه انتظار می رفت دولت حکم قانون بودجه در رابطه با حقوق و 
مزایا را در اولین فرصت اجرایی کند، اما آنچه در اواسط خردادماه انصاری 
رییس سازمان اداری و استخدامی اعام کرد از این حکایت داشت که با 
وجود درخواست آنها از وزارت اقتصاد برای تحویل سامانه حقوق و مزایا 
این وزارتخانه اقدامی انجام نداده است؛ به طوری که وی گفته بود طی 
نامه ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل سامانه حقوق و مزایای 

مدیران را اعام کرده اند، اما وزارتخانه اقدامی انجام نداد.

با گذشت مدتی از این اعام انصاری، ظاهراً همچنان وزارت اقتصاد برای 
نقل و انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به طور جدی وارد نشده است و 
این در شرایطی است که حتی اخیراً معاون وزیر اقتصاد، در مورد شرایط 
فعلی سامانه و مسئولیتی که در این رابطه به وزارت اقتصاد محول شده 
ابراز بی اطاعی کرده وو گفته که خود وزارت اقتصاد هم همچنان مانند 
برخی دیگر از دستگاه ها اطاعات حقوق و مزایای خود را به این سامانه و 

برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می کنند.
عدم انتقال سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد جای این سوال را 
دارد که چرا وزارتخانه ای که خزانه داری کل کشور نیز از مجموعه آن 
به شمار می رود همچنان در رابطه با شفاف سازی حقوق کارکنان آن هم 
در شرایطی که این روزها بار دیگر فیش های حقوقی خود جنجال ساز 

شده است بی توجه عمل کرده و برای آن ورود نمی کند؟
از سوی دیگر باتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که 
ظاهراً به طور جدی برای استقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مسوولیت 

این وزارتخانه در قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می تواند مورد 
بی توجهی مشموالن قانون برای ثبت اطاعات حقوق و مزایای کارکنان باشد.
این در حالی است که تاکنون پیگیری ها از وزارت اقتصاد برای دریافت 
پاسخی درباره شرایط انتقال س����امانه ثبت حقوق و مزایا با توضیحی 

همراه نشده است.
طبق ماده )29( قانون برنامه شش����م توسعه مقامات، رؤسا، مدیران 
کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسامی اعم 
از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، 
شرکت های بیمه دولتی، مؤسس����ات و نهادهای عمومی غیر دولتی، 
مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقاب اسامی، مجلس، شورای 
نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره 
می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته 
یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های 
سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی 
هستند که باید اطاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت 
کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص 
باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم 

شود.
این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه 
حقوق و مزایا از سال گذشته همچنان برخی دستگاه ها که تعدادشان 
هم کم نیست برای شفاف سازی پرداختی های خود ورود نکرده اند و در 

مجموع عملکرد آن چندان شفاف سازی نشده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسامی 
نام دستگاه هایی که با طرح جامع مالیاتی 
هم����کاری نمی کنند را اع����ام کرد که در 
میان آنها اسامی س����ازمان تنظیم مقررات 
PSP ،و ارتباطات رادیویی، ش����رکت پست

ها و اپراتورهای ثابت و س����یار نیز به چشم 
می خورد.

فناوران- محمود صادقی، نماینده تهران 
در مجلس ش����ورای اس����امی، در حساب 

توییتری خود نوشت:
» رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای 
به معاونت امور حقوق����ی و پارلمانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نام س����ازمان ها و 
دستگاههایی که با عدم همکاری الزم مانع 
عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را 

به شرح زیر اعام کرد:
 1. شرکت پست. 

2. وزارت صمت
3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال
۵. شرکت های مخابرات و همراه، 

6. ش����رکت های ارایه دهنده خدمات به 
)PSP( دارندگان درگاه پرداخت الکترونیکی
 7. معاونت ه����ا و زیرمجموعه های وزارت 

ارشاد
8. معاون����ت درمان وزارت بهداش����ت و 

سازمان غذا و دارو 
9. معاونت توس����عه کارآفرینی و اشتغال 

وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی
10. س����ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی
11. نیروی انتظامی ج.ا.

 12. مرکز آمار قوه قضاییه
هدف از اج����رای طرح جام����ع مالیاتی 

شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی 
و تحقق   عدالت مالیاتی است.«

طرح جامع مالیات����ی از طرح های مهم و 
ملی کشور است. افق چشم انداز طرح جامع 
مالیاتی باتوجه به مشکات موجود سیستم 
مالیاتی کشور بر س����ه فرآیند شناسایی و 
ردگیری جریان اطاعات فعاالن اقتصادی 
کشور، پردازش اطاعات و تشخیص مالیات 
 و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده

 است.
مکانیزه کردن اطاع����ات مودیان یکی از 
اقدامات به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه 
مالیاتی است. همچنین دریافت اظهار نامه، 
ارس����ال صورت معامات فصلی، دسترسی 
مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری 
از امضای دیجیتال و تامین اطاعات مورد 

نیاز درفرایند 

 رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

پست، اپراتورها، رگوالتوری  و PSPها 
مانع شفافیت مالیاتی

PB


